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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 19) του 1984 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΌΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ ΚΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΙΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α 
Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπιό της Βουλής Προοίμισν. 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προ'βλ'είτοιμένους εις τον 
•περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι ανεπαρκή.. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δεν γίνεται πρόΦλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1984. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπλη- Συνσππικός 

ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 19) του 1984. τύτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως ΈΥκρυσις 

ειδι'κεϋθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημσκρατϋας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηψισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την *Krou 

' . i ' /. ν η7> ■* <■ ιι λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται Οπως πληρωθη εκ του λογαριασμού Πα παγίου 
γίου Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμσποιηθή διά την χρήσιν Ταμείου 
του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984 ποσού 
ποσόν μη υπερβαίνον τας ο.κτακοσίας ενενήκοντα χιλιάδας λίρας £^9θ,οοο 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά ^ 3 
την περίοδον ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
τηίν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υιπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείσαι ως ειδι Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωοις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα των5*™1 ̂
φερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν ^^,^ων 

μη υττερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφέρομε πί,ναξ. 
νον ποσόν δύναται να χρησιμσποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφεραμένας και ειδικώς καθοριζό
μενος υπηρεσίας 'και σκοπούς. 
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Π Ι Ν Α : 

Τακτικαί Δαπάναι 

Αρ. 

67.03Α 

Κεφάλαιον 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Αρ. 

499 

Άρθρον 

Χορηγία προς την 
Κυπριακήν Τράττε
ζαν Αναπτύξεως. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
890,000 

890,000 

Σκοποί 

Διάθεσις του ποσού τούτου 
προς την Κυπριακήν Τράπε
ζαν Αναπτύξεως Λτδ. διά την 
διαγραφή ν οφειλομένων τό
κων προς αυτήν, υπό εκτο
πισθέντων εν σχέσει προς 
επενδύσεις αίτινες εγένοντο 
εις κατεχόμενος περιοχάς προ 
του 1974. 


